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HVORDAN ER SKIFØRET? - HVILKE LØYPER ER KJØRT?

Ring føretelefon 960 49 906

eller skjekk våre internettsider www.mangenfjellet.no

Myrlia har oppe hver søndag fra 11.00 - 15.00



Mangenfjellet Turlag setter

spor.

Det er tirsdag 30. november,

og jeg har akkurat sjekket vær-

meldingen for 5 gang i dag.

Selv om jeg synes vinteren er

den fineste av årstidende, så er

det den årstiden som også kan

gjøre meg i skikkelig dårlig

humør. Vanskelig å forstå? Det

er egentlig ganske enkelt.

Plussgrader og svarte jorder

hører ikke denne årstiden til.

Det skal være minusgrader og

masse snø. Derfor har jeg i alt

4 steder på internett hvor jeg

sjekker værmeldingen hver dag

kl. 06.50. Alt i fra Storm til

svenske SMHI. I dag er jeg i

godt humør, værmeldingen for

de neste 5 dagene er bare posi-

tiv, måtte det bare fortsette slik

utover vinteren.

Har du hørt ordet SPA? Vet

ikke helt hva bokstavene står

for, men innholdet er iallfal

knyttet til velvære, og da gjerne

i forbindelse med vann og

kroppspleie. Det er ment å gi

deg energi og livsgnist. Et kjent

SPA hotell reklamerer med at

et opphold hos dem gir:

- Opplevelser for kropp og sjel

- Ny energi og økt livsglede 

- Bedre helse og stresstoleranse

- En positiv start på en sunnere,

mer aktiv livsstil

- Forbedring av livsstils –og 

belastningsplager

- Smak av bedre kosthold

- Inspirerer til trening og natur

opplevelser

- Kunnskap til å ta bedre vare 

på seg selv 

Prisen pr. døgn er ca. 1200 kr,

og de har kunder i fleng. Ikke

rart med det tempoet de fleste

av oss holder i dag. Og det blir

stadig flere SPA sentre. Det du

kanskje ikke viste er at vi på

Mangenskogen har drevet

SKISPA siden 1996. Det er

helt gratis og fungerer fantas-

tisk. Mange av dere har brukt

det regelmessig i mange år uten

å være klar over at dere har

vært igjennom en SPA behand-

ling. Ikke helt som Holmsbu,

men noe i nærheten.

Vi står foran en ny sesong, den

niende i turlagets historie. Vi

prøver stadig å utvikle oss

gjennom nye aktiviteter for å

inspirere folk til å gå på tur.

Sporet, løypene, skiltene og

kartene er det viktigste, og det

er her vi legger ned mest

arbeid. Vi legger lista høyt, og

sporgutta gjør så godt de kan

utifra de ressurser de besitter.

En milepæl i høst var ny

hovedsponsoravtale. Et samar-

beid med bygdas tre banker,

Høland Sparebank, Aurskog

Sparebank og Setskog

Sparebank gir oss rammebe-

tingelser som gjør det mulig å

oppretthold driften på dagens

nivå uten at fokus og energi må

flyttes til lotterier el.

En spesiell takk til Høland

Sparebank v/Roar Ness som

har vært med oss siden starten.

Det var ”sporty” gjort å invi-

tere de andre bankene til sam-

arbeid, vinneren er uten tvil

Mangenfjellet Turlag.

Ovennevnte avtale blir ikke

mindre viktig etter at adminis-

trasjonen i den ”romslige kom-

munen” senket støtten til turla-

get med 42% siste år.

Vi ses i løype folkens.

Carl Fredrik Havnås 
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Vi retter en stor takk

til alle bidragsytere.

Redaksjonskomitéen  oppfordrer

Turlagets brukere 

til fortsatt å sende oss bidrag 

om turer eller naturopp-

levelser fra vårt område!

Logoen vår er malt av 

Kjell Boy Næss.

Bladet er typografisk 

bearbeidet av Amy Ødegård, 

og trykket hos PDC Tangen 

1930 Aurskog.

Redaksjonskomiteén.

Leder’n MANGENFJELLET SETTER SPOR



Vi ønsker turlaget lykke
til med ny sesong!



Stadig flere finner de 5 kas-

sene til kjentmannsprøven

om vinteren på ski og om

sommeren på sykkel.

I år var det igjen ny rekord

med 50 stykker som hadde

tatt merket.

I år er gullmerket målet for

en del. 2005 er det femte året

kjentmannsprøven blir

arrangert.

Merkene er:

1. gang  -  Bronsemerke

2. gang -  Diplom

3. gang  -  Sølvmerke

4. gang  -  Diplom

5. gang  -  Gullmerke

10. gang  -  Mangentrollet i tre

Kassene vil bli satt ut så fort

som snøen kommer 

Kassene vil stå på følgende

steder i løypenettet vårt:

BRAUTEFALLET -  fra

Bergersetra mot Nybakk.

ELGTJØNN -  fra Kvisla

mot Åsnessætra.

BASTUTJØNA -  inn fra

vesle Garsjøen -  på nordsida

av Midtfjellmosen

VÅLÅSEN -  fra vesle

Garsjøen - via

Frierbua/Sætertjenn til Vålå-

sen.

MYRÅS -  fra store Gar-

sjøen - mot Høgmosen.

Så håper vi på en like fin vin-

ter som vi har hatt de to siste

årene.

Lykke til med mange fine

turer på Mangen i vinter.

PS! Postene er merket på

løypekartet i dette bladet.
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Kjentmannsprøven vinter

2004/2005



Lørdan 11. september fikk

Mangenskogen, og Myrlia

amerikabesøk.

Det var ekteparet Jim og

Rita La Vomme Hollander

fra Iowa.

Rita er barnebarn av Ole

Hansen Langlee, som kom-

mer fra Langlia på Mangen-

skogen. Fire brødre derfra

emigrerte til Amerika tidlig i

forrige århundre. Tre stykker

bosatte seg der, mens under-

tegnedes bestefar, Oskar

Langlee, kom tilbake og bo-

satte seg på Finstadbru.

Jim og Rita var med et reise-

selskap, men hadde et sterkt

ønske om å se bestefarens

fødested. På litt kort varsel

ble vi spurt om dette lot seg

gjøre. Svaret var selvfølgelig

ja. Men uten problem ble det

ikke. Ingen av de vi spurte

på Aurskog og Bjørkelangen

kunne ta i mot de 12 perso-

nene til bespisning denne

dagen. Merkelig, men, men? 

Løsningen ble en deilig vilt-

gryte fra Go’biten, som med

stor velvillighet fra Mangen-

fjellet turlag ble servert på

Myrlia. Og med værgudene

på vår side ble rammen

rundt besøket perfekt. Tak-

kekort vi har mottatt etter at

de kom hjem bekrefter dette.

Vi vil takke Go’biten og tur-

laget for god service.

For Langleeslekta, 

Bjørn Berntsen.
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Langveisfarende gjester på

Myrlia

Jim og Rita Hollander nr 2 og 3 fra venstre, omkranset av Norske slektforeningen.

Regnskap fra siste sesong

2003/2004 er revidert og

godkjent av våre revisorer.

Regnskapet viste at turlaget

hadde 324.450 kr. i inntekter

og 303.581 kr. i utgifter. Det

gir et årsresultat på kr.

20.869 (budsjett kr. 24.000).

Ved sesongslutt (31.7.2004)

hadde turlaget gjeld i Høland

Sparebank på kr. 151.711.

Turlaget har eiendeler for ca.

kr. 190.571 (da er gjelden

trukket fra). Det er verdt å

merke seg at bidraget fra det

offentlige har gått veldig

mye ned i år. Fra kr. 50.000 i

2003 til 30.000 kr. i 2004.

Ny sponsoravtale bygdas 3

sparebanker er en kjærkom-

men erstatning. Det var en

milepæl for oss da denne 

avtalen var i havn. Det sikrer

driften av turlaget på det

nivået vi ønsker at det skal

være.

Regnskap



Ja, takk for utfordringen May.

Vi kunne sikkert skrevet

mange turminner sammen.

Det har blitt noen timer med

ski på beina i området Dal-

bak til barndomsplassen min

Molidalen. Mest moro var

det å kjøre utfor, det gikk

med noen timer til å tråkke

seg løyper som etter hvert

ble så harde at det var med

livet som innsats en satte

utfor.

På Dalbak hadde de høner

og det var noen ganger jeg

skulle ha med meg egg hjem.

Jeg gikk selvfølgelig på ski

med et spann med egg i den

ene hånda. Selv om jeg følte

meg stø på ski var ikke inn-

holdet i spannet bestandig

like helt. Fant etter hvert en

annen måte å transportere

egg på.

Jeg husker også godt den

første gangen jeg skulle gå

på ski over skogen fra Dal-

bak og hjem til Molidalen.

Ikke altfor langt, nei men det

var en passe stor utfordring

for en som har problemer

med retningsansen. Det gikk

greit lenge, passerte Setert-

jern og opp til Kongsberg-

høgda. I fint driv over Orr-

myrene som lå som et teppe

urørt terreng. Synes etter

hvert dette begynte å bli

unormalt langt der jeg gikk

og gikk. Mørket begynte å

senke seg, det var da jeg

skvatt til for foran meg kom

jeg på ei løype. Jo det var

min egen løype, jeg hadde

vært her før, for en times tid

siden, kanskje… Jeg hadde

gått i ring… Det var ganske

mørkt da jeg endelig fant et

terreng som gikk nedover.

Det var bratt ned mot Moli-

dalen og mye småskog, i

hvertfall der jeg etter hvert

kom meg ned og hjem.

Det gikk lenge før jeg

prøvde meg på samme turen

igjen…

Mange år senere skulle jeg

og min treningskamerat

Åsmund prøve oss på en

sykkeltur til Kongsvinger.

Ved hjelp av skogsbilveier,

stier og litt terreng skulle det

være mulig og ta seg helt til

Kongsvinger hadde vi hørt.

Erfaring hadde vi fra flere

turer i både inn og utland.

Og en fredag ettermiddag

lastet vi opp syklene med

telt, sovepose, klær og masse

mat.

Første etappen gikk i kjent

område via Ovlien og Rakeie

til Nettmangen hvor vi over-

nattet.

I lett medvind gikk ferden

videre mot Sæterlisjøen. Vi

tok av på en skogsbilvei som

etter hvert førte oss på en

sti. Vet ikke hvorfor vi ikke

fulgte stien, kanskje trodde

vi den havnet i Sinsenkrys-

set. Noen hadde fortalt at

det var best og komme oss

over på motsatt side av Skå-

rillen, der var det nemlig en

vei. Vi bar syklene "tungt

med to tonn bagasje" en

stund før vi ga opp og tok

veien via Disenå til Kong-

svinger. Det smakte godt

med en middag på en av

byens tavernaer. Vi hadde

tross alt vært ute i villmarka

en god stund…

Kjentmann?

Arne Martin Soot

Historiestafetten
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Gammel steinbro Kjerkeveien

Sander S-Odal, Ved Skårillen.



Tanken på å sykle samme

veien tilbake var fjern, det

måtte være mulig og finne

stien over skogen.

Ved Galterud traff vi en

som var god på historie og

som kunne hjelpe et stykke

på vei. Stien vi skulle finne

var en gammel kirkevei, og

fra hytta til Sander IL ved

Grønlia lett synlig…

Vel, vel, hytta var lett synlig,

og hørbare var også to litt

frustrerende, delvis bærende

på to sykler, over et gjerde,

tilbake over samme gjerde

stadig på leit etter en sti….

Fremdeles var det lørdag, det

var sommer og lenge lyst.

Tro det eller ei, vi fant etter

hvert frem!! Og tenk det!!

Det var den stien vi hadde

tatt av fra tidligere på

dagen!!!!

Er det noen som trenger

guide er det bare å si fra!

Til neste utgave av turbladet

vil jeg utfordre Hans Konrad

Dalbak i historiestafetten.

Historiestafetten

Åsmund Lang

Denne sesongen er det Asbjørn Berger,

Knut Katralen og Gjermund Eriksen som er

løypebaser. De samme 3 kjørte også i fjor.

Asbjørn har hovedansvar for den nordre de-

len - fra Kvisla til Brauterfallet. Knut og

Gjermund har løypene fra Kvisla til Høgde-

setra. Totalt er det snakk om ca. 80 km med

løyper. I høst har vi arbeidet med å forbedre

løypenettet. Noen svinger har blitt rettet ut,

nye bruer er laget over vanskelige bekkeos

og nye skilt og kart er blitt plassert ut. Av

større utbedringer vil dere merke at nedkjø-

ringen til Myrås er lagt litt om rett før du

kommer til veien. Den tidligere 90 graders

svingen er ikke lenger så skarp.

Turlaget har 2 snøscootere som vi eier.

Begge av merket Lynx, en 2001 modell og

2003 modell. I tillegg har vi en mengde pre-

pareringsutstyr. Fra slådder til spormaskiner.

Foran sesongen har løypebasene fått nye

varmedresser, så de skal være lette å kjenne

igjen når dere treffer dem i løypa.

Knut Katralen tv. og Asbjørn Berger er klare til dyst i

nye varmedresser.

Sporkara
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Har du hørt om skimake-

ren på Lierfoss?  Trolig er

han ukjent for de fleste;

Karl O. Lier (1873-1958).

Men på Lier vestre ble det

fra rundt århundreskiftet

og til langt frem mot andre

verdenskrig produsert ski.

Hans Lier, barnebarn av den

gamle skimakeren, husker

godt skimakerverkstedet i

gamlebygningen. Skjønt det

var ikke all verden gjevt å få

bestefars ski.

Fabrikkerte ski begynte å

gjøre sitt inntog på marke-

det, i første rekke Splittkein,

ski som var både mer mo-

derne og tiltalende i stil og

design enn hjemmelagde.

Derfor synes jeg ikke noe

stas bestefars ski. De var

ikke pene nok. Men den

gang fikk man værsågod å ta

det man fikk, sier Hans.

Karl O. Lier kom til Lier ves-

tre som fostersønn. Foster-

foreldrene hadde to sønner

som begge forble ugifte, og

det endte med at Karl over-

tok bruket. Gårdsdriften

alene ga ikke nok avkasting,

og Karl utdannet seg derfor

som snekker, mens kona

Anette, som  han hadde

"hentet" fra Østbygda tok

seg av hjemlige gjøremål.

På hvilke måte bestefar be-

gynte som skimaker, om han

lærte faget noen sted og  når

han startet, vet jeg ikke. Men

trolig var dert rundt århun-

dreskiftet, sier Hans. Det

var en både omstendig og

tidkrevende prosess å lage

ski.

Materialene var bjørk, ask og

hickory. Dette ble kjøpt inn

fra trelastgrossiter i Oslo og

kom til Lierfoss med Tertit-

ten. Selv husker Hans at han

var "motor" for båndsaga

når bestefar skar til skiemm-

ene fra plankene.

Han bruke ei såkalt heste-

vandring som trekk-kraft.

Den var plassert utafor verk-

stedet. Der gikk jeg å  i ring

og tomkjørte en hest som

dro ei stang. Rundt og

rundt.Via tannhjul og over-

føringssystemer inn til verk-

stedet var dette hva som fikk

fart på bandsaga.

Deretter sto høvling for tur.

Selv om ikke spekteret av ski

er så stort som i dag, så

hadde Karl O. Lier et bra ut-

valg av modeller; Barneski,

vanlige løypeski, langrennski

og hoppski.

Det jeg huske best var imid-

lertid når han skulle lage

tupp, minnes Hans. Da ble

det fyrt opp på peisen og ei

stor gryte  med vann ble

plassert over. Over denne ble

det satt et slags lokk med en

tut hvor skituppen ble stuk-

ket inn og dampet når van-

net kokte. Dette gjorde tre-

verket mykt og smidig.

Deretter ble skiene spent

fast i benn og tørk med den

ønskede krummingen på
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Skimaker’n på Lierfoss

Øivind Eriksen



tuppen.

Hvor mange par ski som ble

produsert i veslebygningen

på Lier vestre opp gjennom

årene, er det ingen som vet.

Men kundekretsen spente

fra Blaker i nord til langt syd

i Hølandsbygdene. I tillegg

var det   reparasjoner. For

den gang var det ikke bare å

hive skien når tuppen røyk,

og bestefar var kjent for å

være en kløpper til å repa-

rere, uansett hvor gærn’t det

så ut.

Skimiljøet i Lierfoss området

for en del tiår siden er også

verdt en liten omtale. Lier

vestre kan neste kalles et lo-

kalt skisenter  for en periode.

Lierbakken lå like nord for

gården, og det ble arrangert

massevis av renn opp

gjennom årene; langrenn

om formidaggen, hopprenn

på ettermiddagen. Også var

det premieutdeling og ski-

seksa etterpå. Gamlebyg-

ningen hadde funksjon som

både sekretariat, omkled-

ningsrom og festlokale for

seksaen 

Selv var ikke Karl O. Lier

noen aktiv skiløper med

startnummer på brystet.

Derimot var  han utrolig

interessert i fotball.

Så lenge helsa hans tillot det,

syklet han å så på alle Aur-

skogs hjemmekamper, for-

teller Hans. I tillegg var han

medlem av Urskog skytterlag

og var en musikkintressert

med fele som favorittinstru-

ment.

Program for vintersesongen 2004 / 2005

Søndag 12. desember

Sesongåpning med Gløggservering.

Søndag 12. desember

Kjentmannsprøven åpner. Se artikkel annet sted i bladet.

Lørdag 22. januar

Måneskinnstur fra Store Garsjøen til Myrlia kl. 18.00

Søndag 6. februar

Treskifestival 

Søndag 6. mars

Skisportens dag

Søndag 13. mars

Friluftsgudstjeneste

Alle arrangementene skjer i nærheten eller ved Myrlia. Se annonser på våre nettsider og i lokalavisen
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Parafinlampene og star-

inlysa gjorde sett tel at

det ble kaste' skumle

skygger rundt i romma.

Det knaka og small i en

gisten veaom. Detta var

husets eineste varmekilde.

I kammerset, der den stør-

ste lampa hang, satt far i

huset, med krU 'vekta,

perler og ani utstyr for

ammo-produksjon. Mus-

kedunder'n var sett over

og klarert - det var itte

rom for noa sleivskøtt. 2

guttunger satt med store

auer og beundre' far sin.

Att og fram mellom et

"kjøleskap" i gangen og

kjøkkenboLet, tusle' hus-

frua med no' tå hårt tel

massekken. Den etter-

lengte dagen var kommi,

da hus og him måtte styres

tå a mor og unga.

Ei ti' da forskjellen var vi'

mellom skaueier'n og skøg-

særber'n. Forvaltninga har jo

støtt vørti styrt tå de som

eier og kan, og det har støtt

vøri noa som har mått gjort

ærbe. Å sitta bak en pult og

beregne fortjenester, gir aldri

den samma fysikken som en

som strir i temmerskauen,

der utkomma gir overlevelse

for sæ og familjen. Håkken

som sku' væra driver hæller

postkær, var givet.

Det som i gamle daer au var

sekkert, var at alle måtte tel

for å lykkes. Åssen oppgjøret

vart te' slutt, viste nok store

variasjoner.

Æljebestand var heilt ansles

den gongen (i gamle daer).

Daesvis med trasking over

store skauområder for å få

jeint en æljepinne mot en tå

høllkara, ga mange gonger

dårlig resultat.

En tenker sæ lett å det vart

att te den arme husmann,

som hadde brukt fleire daer

utas inntekt, for å få livet tå

ei ku (stor eller litta), da den

vart delt mellom 15 drivere

og 6 skyttere. Å hadde inn-

tekta forresten vøri om han

hadde vøri hirne? 

Som ælj-jaktere fekk dom vel

noa daer med ei spenning,

som var ulik den vanlige søk-

tendagen.

Det vart vel prate om ting og

opplevelser den gong som

nå? Bykara hadde sekkert

vøri borti meir eller mindre

lausknepte korsetter og

strømpebånd. Vaskekjer-

ringer som sætte ræva i veret

og håpe på et under. . ... Trur

nok flæskefætte' rann på to

sier ne' over skjeggete huku

'r og kaffen vart sætt i vrang-

strupen, da fortsettelsen på

historiene vart fortæLt rundt

varmen.

Flæsk, kaku og svart kaffe

var som regel det vante, som

fyllte slitne skrotter med ny

energi, før nye økter stog for

tur. Låg det ælj i skauen, så

mått'njo tas vare på. Som re-

gel var det en bygde slakter

som var med og stog for den

del'n. Det vanlige var å par-

tere i skauen og bæra te by-

g's. Itte uvanlig da å få me'

både barnåler, lauv og måsa.

Alt som var me' på å setta en

spiss på suppa, vart ti' e vare

på.

Jakta var omsider over, og en

fekk anledning te å tenke te

'bars. Regn, slaps og tåke.

Slitsomme da 'er. Hadde det
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Ælj-jakt fram tel i dag...

Bernt Øisjøfoss

Sett ifra en elghunds aue.



regne en heil dag, hang buk-

seræva på vømmelsdressen

tung og si.(Vart aldri tør te

dagen etter). Nesten et år te

neste gong. I mellomtia pra-

tes det om det som hente i

år...

I tia frå unionsoppløsningen

og fram tel i dag har det

skjedd store ting. Muligheta

te å drive jakt og fangst. Mu-

ligheta te å drive å trena med

børsa på skytebanen. Det er

den som høller i sa 'n far - en

må klemme te det smeller -

nytter itte å røkke. De finns

itte dårlig utstyr lenger. Kan-

skje en og an'n kikkert som

har ugjort sæ. Med 30 tre-

ningsskøtt børt 'n finna ut

det mæste før en tar prøven.

På skytebanen finner en allti'

s drevne refleskyttere, som

hjølper dæ, hvis du bare

spør. Det er mye meir moro-

samt å sætta sæ på æljepost,

da 'n veit ho går. Viktig å

tenke på at du sender a ste'

et skøtt mot et kraftig dyr.

Kan det væra mange æljje-

gere som suns dom trenar

for mye? Vi har heile som-

mar'n på oss, med litt vafler

og kaffe og Aldri er det prat

om dålig ver lenger. Vømmel

og busserull har viki unna

for - membran. Itte fmns det

tunne, kalde gummistøvler

lenger hæller.

På nævane brukes vind og

vanntette hansker, med

skinngrep og skytefinger.

Slik verrota har vørti, er det

itt'no problem lenger. Varme-

grader det mæste tå mån'n,

åsså er det jo meir avlegs å

stælle sæ te me å sitta på post

i timesvis.

Æljebikkjene er som regel

hølt tå ivrige jakterer, som

oppretthøller trening, foring

og kustus. Noa lag ivrer på

bandhund, mens andre på

laushund - begge former kan

vise te resultater.

Det er itte lenger bare prat

om størrelser på kvotene,

mæn om hekke dyr en ske

fælle. Inndeling i vald, med

et valgt forvaltningsråd, gir

laga oversikt over 3 års-peri-

oden, som har gitt fine resul-

tater i de åra det har vara.

Det gis et gitt antall eldre

okse, eldre ku, ungdyr og

kælv.

Akkurat som i andre bedrif-

ter, hølles det holdningskam-

panjer rundt om i laga. Hår

eneste jakter er posten sin

ansvarlig:- skytelinjer, bak-

grunn, sikkerhet. . . .Schou

Partner-butikka lanserer i år

sekkerhetskampanje: cap og

vest i orans_ie. det bæste

som har vøri. Den som trur

æljen ser`n, må læsa litt meir

om detta. Regler for ladde

børser i bil, tel å frå post, ut-

tager og dotsup, er klare som

dagen og er i dag intet pro-

blem. Er stusser`n  pakke

ner og slakterkniven nærmer

sæ utført jobb, ja da kan det

vel…… Variasjoner finns,

om åssen jakta utøves. Noa

vil bli fort fæli, mens andre,

kanskje itte er så raske Nes-

ten et år te neste gong. I

mellomtia prates det om det

som hente i år... Det er fritt

for alle å ferdes i skog og

mark, men åffer må følk,

utas å spørja sæ føre fyst,

legge tur'n te skøgs mellom

5. og 31. oktober? 

Detta er den "hellige" mån'n

for skogeiera og jaktera.

Grunneiera har stillt eien-

dommen til disposisjon, tur-

lagsentusiastene har vørti

ønske" vælkommen te skøgs

- sommar som vinter. La

samarbeide få vara.

Jakter - og turlagshilsen frå

Mangenskogens Sønn 
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19. februar 1974 var det 15-kilometer i

Falun.

De norske gutta står opp klokken kvart

på sju og prøver å få i seg litt mat. Det er

ikke bestandig like lett før store begiven-

heter, brødskiver og havregrøt vokser i

munnen. Stemningen er ekstra spent,

samtaleemnet er skivalg og dagens skifø-

re. Noen sier ingenting, andre er nervøst

snakkesalige. Sporene er harde og isete,

ikke lenger sørpete, og føret skarpt.

Klokken åtte når nordmennene stadion,

bærende på både glassfiber- og treski. De

smører minst to par hver, kjenner på fra-

spark, tar glitester og gjør seg opp en

mening. Magne Myrmo er usikker til like

før start. Til slutt tar han de vante

Landsem-treskiene, som er ferdiggjort

med tørrvoks. Resten av de norske gutta

satser på glassfiberski og klister. Det er

fare for at sola kan stikke igjennom, og da

er klister best.

Magne Myrmo starter tidlig og gjennom-

fører et velberegnet løp. Underveis roper

sekundantene at russeren Vasilij Rotschev

går styggfort og så vidt leder – det kan

stå om en norsk medalje. Flere faller på

det raske føret, glassfiberskiene er jevn-

brede og vanskelige å styre i dårlig spor.

Magne står på stødige treski i svingene,

og slår russeren med halvannet sekund. I

målområdet venter skifabrikant Franz

Kneissl, som i begeistringens rus er kom-

met med fly fra Østerrike for å feire nye

triumfer.

Det gjenstår mange gode løpere da Myrmo

inntar plassen foran fjernsynet i den norske

bua på stadion. Storkanonene renner inn;

Mieto kaster seg i mål åtte sekunder for

sent, og Gerhard Grimmer, som så vidt

leder ute i løypa, for 89 hundredeler dårlige

tid.

Det er et virvar av jublende

ledere, gratulanter

og en fornøyd

mester. Magne

Myrmio har gått

sin raskeste 15-

kilometer noens-

inne og vunnet

VM – den siste på

treski i et interna-

sjonalt mesterskap.

Selv om man ikke

vet det da, har

ekspertene en

anelse om det.

Etterpå var det

heit duskusjon om

resultatene. Vant

Myrmo fordi tre-

skiene var bedre?

Nei, mente de

fleste og tenkte

realistisk. Han gikk

et kjempeløp og

traff med smur-

ningen. Enkelte

hevdet at han ville

vunnet mer overle-

gente med glassfi-
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En æra tar slutt

Med tillatelse fra forlaget Andresen & Butenschøn vil vi i kommende medlemsblader

gjengi viktige artikler fra Norsk Skihistorie. I boken Først i Løypa har forfatteren Thor

Gotaas gjort en imponerende jobb med å skildre Norsk Langrenn fra steinalderen og frem

til idag. Den første skildringen er fra 1974. Magne Myrmo hadde valget mellom glassfiber

eller treski. Han valgte det siste og ble verdensmester. Senere kjent som den siste verdens-

mester på treski. Bildet i artikkelen er fra min egen lille skisamling. Fischer ski fra det

samme året, 1974. Glassfiberskiene hadde kommet for å bli, og året var altså 1974.

Carl Fredrik.



Hvor kan du starte 

skituren?

En skitur på Mangen kan ha

2 utgangspunkt:

Kvisla på Nordre Mangen. Hit

kommer du ved å følge skil-

ting fra Lierfoss mot Ovlien

el. Stangeskovene. Etter ca.

7 km. fra Lierfoss kommer

du til Kvisla. Her har vi

merket parkering med

utgangspunkt for skitur på

Kjølenområdet. Vesle

Garsjøen er utgangspunkt for

skitur mot Midtfjella og

Mangfjellet. Til Vesle

Garsjøen kommer du ved å

følge skilting fra Lierfoss

mot Søndre Mangen. Etter

en biltur på ca. 15 minutter

fra Lierfoss kommer du til

Vesle Garsjøen. I dette

området finner du også ser-

veringshytta vår Myrlia. Den

ligger i sørenden på

Garsjøen. Kart finnes på

oppslagstavlene.

Løypene.

Mangenfjellet Turlag har

avtale med 20 grunneiere

om opparbeidelse av løype-

traseer, bygging av klopper,

bruer, skilting og preparer-

ring. I alt ca. 80 km. med

løyper i det flotteste terreng

kommunen kan by på. Det

er lagt vekt på god skilting

så det skal være enkelt og

finne frem. Mangenområdet
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Løypene

berski og samme smurning. For hovedper-

sonen selv var spørsmålet knakende likegyl-

dig idet han fikk VM-medaljen omkring hal-

sen og nøt mesterfølelsen.

For norske skifabrikker, og Landsem især,

kom seieren som bestilt. De innså at treski-

enes epoke var over, men trengte en opp-

muntring. Magnes seier gav tro på norske

produkter og styrket båndene hans til

Landsem. Fra året før hadde han jobbet

som konsulent for fabrikken. Fra 1974 fikk

Magne og Oddvar Brå en livsvarig kontrakt

med Landsem og butikkjeden Intersport.

Det gjorde det mulig å satse maksimalt på

idrett uten å tynges av økonomsike bekym-

ringer. Samtidig sikret det fremtiden etter

den aktive karrieren.

Etter VM var det fritt valg av skimerker.

Men både 50-kilometeren i Holmenkollen

og Birkebeineren ble vunnet på treski. I

Kollen stolte Magne Myrmo igjen på treski-

ene, og vant på den meget sterke sluttiden

2.41. I Birken ledet Dag Anmarkrud og

Erik Røsbak yngste klasse i stigningene fra

Rena, Erik på Fischer og Dag på et slitt

Landsem-par. Da teten forserte Raudfjellet

og staket utover mot Åstadalen, skled

Anmarkrud fra på treski. Det var det beste

valget, selv om grlassfibermodellene fikk

bedre fart på myrene nedover mot

Lillehammer.

Under 50-kilometeren i NM i Sørreisa på

vårparten gikk de elleve beste på Kneissl,

også Myrmo. Glassfiberski var etablert for

alvor.



skiller seg fra andre områder

med mye åpne flater og

”høyfjellsterreng”, fra 300-

400 m. over havet. De fleste

løypene ligger i åpent lende

så snøen kommer lett til.

Erfaring fra mange års drift

gjør at løypene stadig forbe-

dres og eller legges om. I

nord preparerer vi helt til

Brauterfallet i Nes kommu-

ne, hit kommer løypene fra

Årnes. Så når forholdene til-

later det er det mulig å gå på

ski i flott løyper helt fra

Setskog til Årnes. På Nordre

Mangen har vi klargjort ras-

teplass ved Kjøltjennet, her

er det ei lita selvbetjent

hytte hvor man finner ved

til bålet. På Søndre Mangen

har vi nevnte Myrlia og

andre bålplasser som er

merket med skilt.

Asbjørn Berger, Knut

Katralen og Gjermund

Eriksen er våre løypebaser.

Turlaget disponerer i dag en

mengde utstyr for å gjøre

forholdene så bra som

mulig. Vi har 2 nye snøsco-

otere, 3 stk. spormaskiner,

2 stor slådder, flere kjelker

og en henger til å frakte

scooteren på. Mangenfjellet

Turlag lager skispor for den

vanlige turgåer, vi kommer

alltid til å bruke scooter

(ikke stor prepareringsma-

skin) med de begrensinger

som den gir. Vi ser at flere

og flere foreninger velger

scooteren, da den er mye

mer fleksibel enn en stor

maskin.

I vinter vil vi som tidligere

år gjøre vårt beste for å pre-

sentere så bra forhold som

mulig men vi må gjøre noen

prioriteringer hvis det skulle

bli lite snø. Vedlagt i bladet

følger løypekart, studer det

nøye og finn dine yndlings-

løyper.
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Medlemskap

Hvem som helst kan tegne med-

lemskap. Turlagets medlemmer

kan deles i følgende klasser og

koster:

Enkeltmedlem: kr. 150,–

Familiemedlem: kr. 200,–

Medlemskap tegnes ved sende en

bankgiro med navn og adresse til

Mangenfjellet turlag v/Egil

Henriksen, 1930 Aurskog.

Bankgiro nr. 1280.60.82404

Internettsider

Se våre internettsider for

ytterlige informasjon.

www..mangenfjellet.no

Turkartet  kan  du  få  kjøpt  hos:

Bjørkelangen  Bokhandel

Bjørkelangen Sport

Sporten Aurskog

Hydro Texaco Bjørkelangen

Hydro Texaco Aurskog

Bjørkelangen fysikalske institutt

Henvendelse til Mangenfjellet turlag.

Styret 2004/05

Leder:

Carl Fredrik Havnås, Bjørkelangen

Nestleder:

Tore Ovlien, Lierfoss

Sekretær:

Stig Vormeland, Aurskog

Kasserer:

Egil Henriksen, Bjørkelangen

Styremedlemmer:

Bernt Øisjøfoss, Bjørkelangen

Bjørn Soot, Nittedal og

John Ulland, Bjørkelangen

Leder pensjonistgruppa: Kåre Soot

Send oss bilder!

Har du noen flotte bilder fra

Mangenskogen som du kunne

tenke deg å dele med andre -

send dem på e-post eller lån oss

originaler så blir det publisert på

våre nettsider eller i

Medlemsbladet.

Har du synspunkter om

Turlaget?

Send oss en e-mail på;

post@mangenfjellet.no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Skileik

Skileik området er nå helt ferdig - og

forbedringer er gjort på flere punkter.

Vi vil preparere så godt vi kan.

Mangenfjellet Turlag

teller nå 1250 medlemmer.

Meld deg inn du også!

Turlageffekter

kan du få kjøpt på Myrlia. Dette er

genser, t-shirt, flecejakke, pin. Vi har

også noe bilder igjen.

Bjørn Soot og 

Knut Katralen

Har ansvaret for serveringen på

Myrlia.



Returadresse:

Mangenfjellet turlag

Åskammen 14

1940 Bjørkelangen

Kom til mangenfjellet for flotte vinteropplevelser!


